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Відкрита
Дата реєстрації: 09-05-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 654 1030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 18720.901
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

4868.324

2023

6090.556

2024

7762.021

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417012
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Трьохсвятительська, буд. 4, м. Київ, 01001, Україна
Телефон: 380442780605
Телефон: 380442786366
Телефон: 380442788074
E-mail: if-ukr@i.ua
WWW: https://www.filosof.com.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Цінності в соціальних інтеґраціях сучасного суспільства: соціальні теорії та комунікативні практики

Назва роботи (англ)
Values in the social integrations of modern society: social theories and communicative practices

Мета роботи (укр)
Мета дослідження полягає в аналізі інтеґративної ролі цінностей як чинника консолідації сучасного українського
суспільства, їхньої орієнтаційної та леґітимативної функцій. Відповідно до парадигмальних змін у сучасній соціальній та
практичній філософії в дослідженні використовуватимуться концепції комунікативної філософії, дискурсивної етики,
системно-функціонального аналізу цінностей в соціальних інтеграціях сучасного українського суспільства. з урахуванням
методологічних меж відповідних парадигм. Використання новітніх результатів вітчизняних та зарубіжних соціологічних
досліджень сприятиме верифікації основних позицій теми та слугувати для вироблення актуальних рекомендацій для
відповідних органів державної влади і консультацій для розвитку вітчизняного громадянського суспільства.

Мета роботи (англ)
The purpose of the study is to analyze the integrative role of values as a factor in the consolidation of modern Ukrainian society,
their orientation and legitimate functions. In accordance with the paradigmatic changes in modern social and practical
philosophy, the study will use the concepts of communicative philosophy, discursive ethics, system-functional analysis of values
in the social integration of modern Ukrainian society. taking into account the methodological boundaries of the paradigms. The
use of the latest results of domestic and foreign sociological research will help verify the main positions of the topic and serve to
develop relevant recommendations for public authorities and consultations for the development of domestic civil society.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: викладання у ЗВО, реалізація нових НДР, аналітично-консультативна діяльність на користь органів
державної влади

Експерти
Менжулін Вадим Ігорович (д. філос. н., професор)
Рижко Володимир Антонович (д. філос. н., д.філос.н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Цінності в соціальних інтеґраціях сучасного суспільства: соціальні
теорії та комунікативні практики

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.15.21, 12.21.45, 15.41.31
Індекс УДК: 316.3, 001:17; 17.001.57; 504:17; 614.253, 316.752/.754

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Єрмоленко Анатолій Миколайович (д. філос. н., професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Єрмоленко Анатолій Миколайович (д. філос. н., професор, член-кор.)

Відповідальний за подання документів: Хлистова Н.С. (Тел.: +38 (044) 278-06-05)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

